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โดยสายการบิน 

 
** สายการบินอีวีเอ แอร บินตรงไป - กลบันครเวียนนา**  
 
บริษัทฯ นําทานสัมผัสกับเสนทางแสนงามในเขตยุโรปตะวันออก ไดแก ออสเตรีย,เยอรมันและสาธารณรัฐ
เช็ค นําทานเดินทางสูเมืองตางๆ ที่งดงามดังน้ี 
 
เวียนนา  เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญที่มีเสนหท้ังทางดาน

ศิลปะ ดนตรี และธรรมชาติที่งดงาม  
เชสกี้ครมุลอฟ เมืองโบราณท่ีมีอายุมาต้ังแตศตวรรษที่ 11 อาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรยี เปน 1 

ในเมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกตัง้แตป ค.ศ.1992  
ปราค เมืองหลวงแหงปราค ที่เต็มไปดวยกลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพานชารล และ

ชมเสนหของเขตเมืองเกาแหงกรุงปราคพรอมชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองมากมาย 
นูเรมเบิรก  เมืองเกาแกทางดานสถาปตยกรรมอีกแหงหน่ึงของประเทศเยอรมนั และมีความ

งดงามนารักของอาคารบานเรือน  
มิวนิค นครหลวงแหงแควนบาวาเรีย ศูนยกลางความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี การเงิน 

การธนาคาร และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยท่ีใหญที่สุดในประเทศ และมีอารตแกลเลอรี่ดี
ที่สุด 

โฮเฮนชวานเกา เมืองที่ต้ังอยูในเขตแควนบาวาเรียตอนใตของประเทศเยอรมนี ตดิกับชายแดน
ประเทศออสเตรีย เปนเมืองเกามาตั้งแตคร้ังจกัรวรรดิโรมัน และเปนที่ตั้งของปราสาท
ของกษัตริยบาวาเรียและยังแวดลอมไปดวยทะเลสาบนอยใหญ ที่ต้ังของปราสาทนอย
ชวานสไตน” ซึง่อยูบนเนินเขาสูงที่สรางจากบญัชาของกษตัริยลุดวคิท่ี 2 และยังเปน
 ปราสาทตนแบบที่วอลทดีสนียไดนํามาสรางเปนปราสาทในภาพยนตรการตูนและเปน
 สัญลักษณของบริษัทดิสนีย 

ซาลสเบิรก   เมืองแหงศิลปนเพลง ซึ่งเปนสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสารตทีเ่พ่ิงจะฉลองครบรอบ 
250 ป ในป 2006 ที่ผาน มา 



 

 

ฮอลสตัท   อีกเมืองหน่ึงที่งดงามในแถบยุโรปตะวนัออก และเปนเมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลัง
กลับไปกวา 4,000 ป และยังมีทิวทัศนที่สวยงามเปนที่หลงใหลของนักเดินทาง
มากมาย 

 
กําหนดการเดินทาง    7 - 14 ม.ีค.63 

 
 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 
23.30 น.  คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8  เคานเตอร

สายการบิน EVA Air เคานเตอร R เจาหนาที่คอยตอนรับและอาํนวยความ
สะดวกใหทานกอนขึน้เคร่ือง (กรุณามาใหตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน 
ทานตองมาแสดงตัวของทานเอง) 

 
**กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการ

เดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีกครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสารสวนตัวของทาน 
เน่ืองจากรายการทัวรเปนรายการซีร่ีและไดมีการดําเนินการไวลวงหนาหลายเดือน เม่ือ
เปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 

 
วนัที่สอง เวียนนา (ออสเตรยี)-เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)-ปราค 
 
02.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ นําทานบินตรงสูนครเวียนนา โดยสายการบิน EVA 

Air เที่ยวบินที่ BR061 
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินนครเวียนนา ประเทศออสเตรีย จากน้ันนําทานผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและตรวจรบัสัมภาระ จากนัน้รถโคชรอรับและนําทานเดินทางขาม
พรมแดนสู เมืองเชสกี้ครุมลอฟ Cesky Krumlov ในเขตประเทศสารณรัฐเช็ค 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ผานชมบานเรือนตางๆ และทัศนียภาพ
งดงามระหวางเมืองจนถึงเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองขนาดเล็กในภูมภิาคโบฮีเมียใต
ของประเทศสาธารณรัฐเช็ค ไดชื่อวาเปนไขมกุแหงโบฮีเมีย มีชื่อเสียงจาก



 

 

สถาปตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเกาและปราสาทครุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเกาน้ี
ไดรับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ชื่อเมืองน้ีตั้งชื่อขึ้นเพ่ือแยกความ
แตกตางจากเมืองมอรัฟสกีครุมลอฟ และครมุลอฟมอเรเวีย ที่อยูทางตะวันออกเฉียง
ใตของประเทศ และยังเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมที่สําคัญ โดยเปนสถานที่จัด
เทศกาลและงานร่ืนเริงตางๆ มากมายในแตละป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ครมุลอฟ เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแตศตวรรษที่ 11 

จากการกอต้ังเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเปนของอาณาจักรโบฮีเมีย
และบาวาเรีย สุดทายเมืองก็กลบัมาอยูในการปกครองของตระกูล 
Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยูในเสนทางการ
คาขายในอดีตและยังไดรับการยกยองใหเปน 1 ในเมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยอง
จากองคการยูเนสโกตั้งแตป ค.ศ.1992  ชมเมืองเกาเชสกี้ครมุลอฟ พรอมถายภาพ
ภายนอกของปราสาทครุมลอฟ ที่ไดรบัการเปลี่ยนแปลงและตอเติมในหลายยคุสมัย 
เปลี่ยนมือเจาของหลายครั้งหลายคราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ต้ังอยูบน
เนินเขาในคุงน้ําวัลตาวา ตัวปราสาทกอสรางดวยสถาปตยกกรรมในชวงศตวรรษที่ 13 
ยุคเรอเนสซองซและผสมปสานกับแบบโกธิคและร็อคโคโค เปนที่อยูของลอรดโรเซน
เบิรกและทานลอรดชวารเซนเบิรก ผูทรงอํานาจในยุคน้ัน สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางสู กรุงปราค Prague เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค นครหลวงแหง
อาณาจักรโบฮีเมียที่โดงดังในอดตี ตั้งแตยุคสมัยของกษัตริยชารลสที ่4 ไดสรางใหป
ราคกลายเปนหน่ึงในนครที่สวยที่สุดอีกแหงหน่ึงของยุโรป (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 
3 ชั่วโมง) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน  
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Hotel Duo หรือระดับเทียบเทา 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม  ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)-นูเรมเบิรก (เยอรมัน) 
 
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
 นําทานชม กรุงปราค เมืองหลวงแหงสาธารณรัฐเช็ค ปจจุบันเปนเมืองทองเที่ยวช่ือ

ดังที่ไดรบัความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในกลุมยุโรปตะวนัออก เปนเมืองที่นาตื่นตาต่ืน
ใจ พร่ังพรอมไปดวยศิลปะ ดนตร ีการเตนรํา ภาพยนตรและละครเวที ทัง้ยังเปนอัญ
มณีแหงสถาปตยกรรมยุโรปขนานแท เปนเมอืงที่มีความสวยงามและโรแมนตกิ รอด
พนจากภัยสงครามในอดีตและไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีและไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป 1992 นําทานชมความสวยงาม
ของกลุมปราสาทแหงกรุงปราค ที่ต้ังอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ําวัลตาวาอดีตที่ประทับ
ของจักรพรรดิแหงโบฮเีมีย ปจจบุันเปนทีท่ําการของคณะรัฐบาล นําทานชมวิวสวยบน
เนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราคที่อยูคนละฝم�งแมน้ํา ที่ทานจะเห็นถึงชื่อท่ีมา
ของเมืองแหงปราสาทรอยยอด ทีท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆ อีกดวย นํา
ทานเดินชมภายนอกเขตของตัวปราสาท ซึ่งบริเวณเดียวกันมีมหาวิหารเซนตวิตัส 
ตั้งอยูในยานปราสาทปราค สรางในสมัยพระเจาชารลสท่ี 14 โดยมีสถาปนิกเอกชาว
ฝร่ังเศส Matthias of Arras เปนที่เก็บมงกฎุเพชรซึ่งทําข้ึนในสมัยพระเจาชารลสที่ 
4 กษตัริยผูสรางความเจริญสูงสุดจนทําใหเมืองปราค เปนการสรางแบบ
สถาปตยกรรมโกธคิทีไ่ดตกแตงประดับประดาไปดวยหัวสัตวประหลาดมากมายท่ีทํา
ดวยหินตั้งอยูบนหลังคาและปากทอรางน้ําฝน นอกจากน้ีรอบๆ ตัวปราสาทมีจุดที่
นาสนใจอยูหลายแหง อยางเชนโบสถเซนตจอรจ ใหทานถายภาพของปราสาทอัน
สวยงาม และชมหอนาฬิกาดาราศาตร โดยทกุๆ ชั่วโมงตั้งแตเวลา 09.00 น. - 
21.00 น. เมื่อถึงเวลาที่นาฬิกาบอกเวลา จะมีหนาตางเล็กๆ สองบานเปดออก ขบวน
ตุกตารูปปم�นที่เปนสาวกพระเยซูจะพากันเดินพาเหรดออกมา โดยนาฬิกาดาราศาสตร
แหงน้ีสามารถบอกเวลาไดทั้ง วัน เดือน ป รวมไปถงึจักรราศีอีกดวยซึ่งถูกสรางขึ้นมา
กวา 600 ปมาแลว พรอมใหทานสัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของ สะพานชารลส ที่
ทอดขามแมน้ําวัลตาวา สัญลักษณที่สําคัญของปราคที่สรางขึ้นในยคุของกษัตริย
ชารลสท่ี 4 ปจจบุันเปนสถานที่ท่ีเหลาศิลปนตางๆ นําผลงานมาแสดงและขายใหกับ



 

 

นักทองเที่ยวและผูที่สนใจ ** เพ่ือความสะดวกในการเที่ยวชมเมืองและเลอืกซื้อ
สินคาใหทานอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ** 

บาย นําทานออกเดินทางขามพรมแดนสู เมืองเนินรแบรก หรือนูเรมเบิรก 
Nuremberg ในเขตประเทศเยอรมัน อีกหน่ึงเมืองแสนสวยนารักๆ ของเยอรมัน
เมืองเกาท่ีมีสถาปตยกรรมที่สวยงามอีกแหงหน่ึง เมืองที่ต้ังอยูในรฐับาวาเรีย อันมี
ประวตัิศาสตรยาวนานกวา 900 ป โดยเปนเมืองของจักรวรรดิโรมนัอันศักดิ์สิทธิ์ใน
สมัยสงครามโลกคร้ังทีส่อง ซึ่งอดีตเปนศูนยประชุมหลักของพรรคนาซ ี(ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน   
จากน้ันนําทานเขาสูทีพ่ัก Congress Hotel Mercure Nurnberg an der 
Messe หรือระดบัเทียบเทา 

 
วันที่สี่   นูเรมเบิรก-อิงกอลสตัดท-มิวนิค (เยอรมัน) 
 
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
 นําทานเดินชมยานเมืองเกานูเรมเบิรกที่มีอายุกวา 900 ป ซึง่ถูกทิง้ระเบิดอยางหนัก

ในป 1945 จากสัมพันธมิตรแตปจจบุันไดทําการบรูณะขึ้นมาใหมใหงดงามดังเดิม นํา
ทานแวะถายภาพบริเวณดานหนาของโบสถเซนตลอรเรนซ ชมจัตรุัสกลางใจเมือง ซึ่งมี
ตลาดนัดขนาดใหญประจําเมือง อันถือเปนตลาดนัดคริสตมาสที่ใหญที่สดุในประเทศ
เยอรมนี ดานตะวันออกของตลาดมีโบสถพระแมมาเรีย จุดเดนคือมนีาฬิกาตุกตาไข
ลานท่ีหนาจั่วของโบสถพระแมมาเรีย ตัวนาฬิกาและตุกตาประดบัน้ีถูกสรางเพ่ิมเติม
ภายหลังในป ค.ศ. 1509 เพ่ือเปนการรําลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคําป 1356 
อิสระใหทานถายภาพความงดงามของน้ําพุเชินเนอรบรุนเนนสรางขึ้นระหวางปค.ศ 
1389-1396 ดวยหินรูปทรงปรามิดยาว 19 เมตร มีลักษณะคลายยอดหอคอยสไตล
กอธิค ในแตละช้ันมรีูปปم�นประดับอยูรวมทั้งหมด 40 ตวั โดยรปูชั้นบนสุดเปนรปูปم�น
โมเสสและ 7 นักพยากรณ  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืององิกอลสตัดท 
Ingolstadt  (ใชเวลาเดินทงประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองใหญเปนอันดับ 4 ของ
แควนบาวาเรีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบ เปนแหลงผลิตรถยนตออดี้และเครื่องบินแอร



 

 

บัสและสินคาอิเล็คโทรนิคตางๆ นําทานสู อิงกอลสตัดทเอาทเล็ตวิลเลจ 
Ingolstadt Outlet Village เอาทเล็ตขนาดใหญที่มีสินคาหลากหลายแบรนดดัง 
อาท ิBally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, 
Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, 
Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อิสระใหทานชอปปم�งตาม
อัธยาศัย   
** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา อิสระอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย ** 

บาย นําทานเดินทางสูนครมิวนิค Munich นครหลวงแหงแควนบาวาเรีย (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศเยอรมนีรมิฝم�งแมน้ําอิซาร 
เปนศูนยกลางความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเปนเมือง
ที่ใหญเปนอันดับ 3 ของเยอรมัน มคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัยท่ีใหญที่สุดในประเทศ และมีอารตแกลเลอรี่ดีที่สุดดวย นําทานชมนคร
มิวนิค ซึ่งมหานครแหงน้ี กอตัง้ในคศ.1158  มีบรรยากาศรืน่รมย เต็มไปดวยอาคาร
เกาแกสวยงามจากยุคสมัยอันรุงเรือง ไมวาแบบเรอเนซองสคลาสสิคหรือแบบ
สมัยใหม และเปนแหลงรวมหางสรรพสินคาอันทันสมัยมากมาย  นําทานสูบริเวณ 
จัตุรัสมาเรียน Marian Platz ยานใจกลางเมืองเกาของมิวนิค ซึ่งมีสิ่งที่นาชม
มากมาย อาทิ Mariensaule รปูปم�นพระแมมารีทองคําบนเสาสูง ศาลาวาการเมือง
ใหม ที่มีจุดเดนอยูที่หอนาฬิกาที่เรียกวา Glockenspiel มีระฆังและตุกตาซึ่งจะ
ออกมาเตนระบํา ใหชมกันในเวลา 11 โมงเชาในหนาหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็น
อีกหน่ึงรอบในหนารอน และมีโบสถแมพระทีง่ดงามทีม่โีดมเปนรปูทรงหัวหอมคูเปน
สัญลักษณ อีกทั้งบริเวณยานน้ียังมีรานจําหนายสินคาแบรนดเนมชื่อดังเรียงรายอยู
มากมาย   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน   
 จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Azimut Hotel Munich หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา  มิวนิค-โฮเฮนชวานเกา (เยอรมัน)-ซาลสเบิรก (ออสเตรีย) 
 
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
 นําทานเดินทางสูเมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่ต้ังอยูในเขต

แควนบาวาเรียตอนใตของประเทศเยอรมนีตดิกับชายแดนประเทศออสเตรีย เปนเมือง
เกามาตั้งแตคร้ังจกัรวรรดิโรมัน และเปนที่ต้ังของปราสาทของกษัตรยิบาวาเรียและยัง
แวดลอมไปดวยทะเลสาบนอยใหญ (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) จากน้ัน
นําทานเขาชม “ปราสาทนอยชวานสไตน” Neuschwanstein Castle  ซึ่งอยูบน
เนินเขาสูงที่สรางจากบญัชาของกษตัริยลุดวคิท่ี 2 ที่ตองการสรางปราสาทตามเทพ
นิยายของริชารด วากเนอร ศิลปนคนโปรดของพระองค นําทานชมววิสวยจาก
สะพานแมรี่จุดทีถ่ายรปูกับปราสาทน้ีไดดีที่สุด ดัง่รปูโปสเตอร โปสการดตางๆ ซึ่ง
ความงามน้ียังทําใหปราสาทแหงน้ีเปนปราสาทตนแบบที่วอลทดีสนียไดนํามาสราง
เปนปราสาทในภาพยนตรการตูนและเปนสัญลักษณของบริษัทดิสนียดวย (การ
เดินทางไปสูปราสาทบริการดวยรถชัทเทิ้ลบสั หากรถปดใหบริการดวยกรณีใดๆ
จะตองใชการเดินเทาแทนหรือนั่งรถมาซึ่งบริการรถมาไมรวมอยูในคาบริการ 
หากโดยสารขึ้นลงชําระเพ่ิมทานละประมาณ 10 ยูโร) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพ้ืนเมืองดวยเมนูขาหมูสไตลเยอรมัน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองซาลสเบริก Salzburg เมืองแหงศิลปนเพลง ซึ่งเปนสถานที่

ของเด็กอัจฉริยะโมสารตทีเ่พ่ิงจะฉลองครบรอบ 250 ป ในป 2006 ที่ผานมา (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  นําทานชมเมืองซาลสเบิรก เมืองที่ไดชือ่วาเปน
เมืองแหงศิลปนเพลง และยังเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรระดับโลกอยาง The 
Sound of Music ที่โดงดงั รวมถึงยังเปนเมืองที่เต็มไปดวยสถาปตยกรรมแบบ
บาร็อค และไดรบัการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกดวย นําทานเดินขามแมน้ําซาลสอัคช
เพ่ือเดินเลนชมเมืองเกาของ ซาลสเบิรก สูจัตุรัสกลางเมืองเพ่ือถายรูปคูกับอนุเสาวรีย
โมสารต ชมมหาวหิารใหญหรือมหาวิหารแหงเมืองซาลสเบิรก สรางขึ้นตั้งแตสมัยเรอ
เนอซองสตอนปลายตอบาร็อคตอนตน ถือเปนโบสถบาร็อคยุคแรก โดยสรางขึ้นใหม
เพ่ือแทนโบสถหลังเดิมที่ถกูไฟไหมใหญจนเกนิซอมแซมและถูกระเบิดสมัย
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ถลมเสียหาย จากน้ันใหทานเดินเลนบนถนนเกไตรเด ทีม่ี



 

 

บานเรือนเรียงราย ซึง่ถูกสรางขึ้นชวงในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเดนคือมีลานบานที่
มีหลังคาสวยงาม ป�ายเหล็กที่บงบอกชื่อรานคาหรือบานเรือนที่ทําดวยมือและกรอบ
หนาตางที่เปนภาพปูนแกะสลัก ปจจุบันเปนยานชอปปم�งที่มรีานคาแบรนดเนมมากมาย
และเปนที่ต้ังของบานเกิดของโมสารต ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 250 ปเมื่อป 2006 
ตั้งอยูบนถนนเสนน้ีดวย (เทศบาลเมืองไมอนุญาตใหนํารถบัสนํานักทองเที่ยวเขาใน
เขตบริเวณเมืองเกา)  ** เพ่ือความสะดวกในการเที่ยวชมและเลอืกซื้อสินคา 
อิสระอาหารกลางคํ่าตามอัธยาศัย ** 
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก Holiday Inn Salzburg City หรือระดับเทียบเทา 

 
วันที่หก  ซาลสเบิรก-ฮอลสตทั-เวียนนา (ออสเตรยี) 
 
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
 นําทานเดินทางสูเมือง ฮอลสตัท Hallstatt เมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไป

กวา 4,000 ป ชวงที่เจรญิรุงเรืองที่สุดในอดีตประมาณป 800-400 กอนคริสตกาล 
และยังมีทิวทัศนที่สวยงามเปนที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) ใหทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่
เรียกวา “ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกดานมรีาน
ขายของที่ระลึก ที่ศิลปนพื้นบานออกแบบเองเปนระยะสลับกบับานเรือนสไตลอัลไพน
ที่เกาแกไมขาดสาย บางอยูระดับพื้นดิน บางอยูบนหนาผาลดหลั่นกันเปนชั้นๆ และ
บานแตละหลังลวนประดับประดาดวยของเกา ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุดของ
ถนนซี สตราซ ทานจะไดชมจตัุรัสประจําเมืองซึ่งเปนลานหินขนาดยอม ประดบัดวย
น้ําพุกลางลาน และอาคารบานเรือนท่ีสวยงาม อิสระใหทานไดพักผอนน่ังจิบกาแฟ 
หรือเดินเท่ียวชมเมือง   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองดวยเมนูปลาเทรา 
บาย นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หน่ึงในเมืองที่มี

ความโรแมนตกิมากทีสุ่ดเมืองหน่ึงของยุโรป สะอาดและสวยงามดวยศิลปะตางๆ ที่
สะทอนถึงวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรอันรุงเรืองในอดีตกระจายอยูทั่วเมือง เวียนนา 
ยังเปนเมืองใหญที่สุดในประเทศออสเตรีย มแีมน้ําสายสําคัญของยุโรปคือแมน้ําดานูบ



 

 

ไหลผาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) จากน้ันนําทานสูยานถนนคนเดินหรือ 
Walking Street ที่ถนนคารทเนอร ถือเปนยานถนนคนเดินทีม่ีความสําคัญมาก
ที่สุดของเมืองเวียนนา อาคารตางๆ ในบริเวณน้ีรอดพนจากการถูกทําลายเมื่อสมัย
สงครามโลกครัง้ที่ 2 และไดรับการปรับปรุงอีกครัง้ดวยสไตลแบบโนเบิล ใหทานเลือก
ซือ้สินคาแบรนดเนมตางๆ รวมถึงของท่ีระลกึมากมาย 

 ** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาใหทานอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย **  
สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเขาสูที่พัก Novum Hotel Kavalier Wien หรือ
ระดับเทียบเทา 
 

วันที่เจ็ด  เวียนนา-สนามบิน (ออสเตรีย) 
 
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
 นําทานเขาชมความงดงามของ พระราชวังเชรินนบรุนน Schonbrunn Palace 

พระราชวังฤดรูอนแหงราชวงศฮับสเบิรกที่มีความสวยงามและยิ่งใหญไมแพ
พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแตงหองดวยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบาร็อค
และร็อคโคโค หรือศิลปะประยกุตจากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใชตางๆ 
ประดบัอยูอยางวิจิตรงดงาม รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่สวยงามไมแพท่ีใด ซึ่ง
สรางขึ้นตั้งแตสมัยพระเจาโยเซฟที ่1 เปนผูดําริในการสรางใหมีความหรูหราโออา
เทียบเทากับพระราชวงัแวรซายสของฝร่ังเศสเปนพระองคแรกแตพระราชวังเดิมไดรับ
ความเสียหายจากการทําสงครามจึงไดมีการกอสรางและบูรณะขึ้นมาใหมโดย
สถาปนิกประจําราชสํานักและมีการสานตอการกอสรางมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ
ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา ในป 1749 โดยพระราชวงัแหงน้ีมีหองตางๆ 
มากมายกวา 1,400 หอง สีท่ีโดดเดนคือสีเหลืองซึ่งเปนสีสัญลักษณแหงความเรือง
โรจนของระบอบราชาธิปไตยภายใตราชวงศฮับสบวรก ทําใหเวียนนามีความโดดเดน
จนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกขององคการยูเนสโกในป ค.ศ.1996   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจีน 
บาย นําทาน เขาชมมหาวหิารเซนตสตีเฟ�น St.Stephens Cathedral หรือใน

ภาษาเยอรมันวา ชเตฟานสดอม Stephansdom เปนโบสถเกาแกสรางในศิลปะ



 

 

โกธิก เปนสัญลกัษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลท่ี 6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.
1713 เพือ่เปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน มีเอกลักษณเดนคือยอด
ปลายแหลมของสถาปตยกรรมแบบโกธิค ตวัโบสถของมหาวิหารเซนตสตีเฟ�น มีขนาด
ใหญ ทรงสูง หลังคามงุดวยกระเบ้ืองเคลือบกวา 230,000 แผนและโมเสคที่เปนรูป
นกอินทรีสองหัวอันโดดเดน โดยสวนที่เกาแกที่สุดของโบสถคอืกําแพงทางทิศตะวันตก 
ซึ่งสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1237 จากน้ันนําทานแวะถายรูปกับอาคารรัฐสภา  ซึ่งใชเปน
ที่ประชมุสภาออสเตรียมานับตัง้แตศตวรรษที่ 19 ในชวงเวลาการปกครองโดย
จักรพรรดิฟรันซ โยเซฟ เปนอาคารโออาใหญโตที่สุดหลังหน่ึงบนถนนสายวงแหวน 
Ringstrasseโดยสถาปนิกออกแบบอาคารหลังน้ีในรูปแบบสถาปตยกรรมฟم�นฟูกรีก 
ดวยเสาตนใหญ รปูปم�น และหองโถงตางๆภายในอาคาร ภายนอกอาคารตกแตงดวย
รูปปم�นเทพและทูตสวรรคกวา 100 องค รวมถึงรถมาทําศึกขนาดใหญสี่คันบนหลงัคา 
บริเวณดานหนาเปนทีต่ั้งของน้ําพุพัลลัสอะธีนาอันโดงดัง โดยมีเทพีอะธีนายืนเดนเปน
สงา เสริมดวยรูปปم�นอ่ืนๆ ซึ่งเปรียบเสมือนเปนเขตแควนตางๆ ของจักรวรรดิ
ออสเตรียและจักรวรรดิฮังการ ี

15.00 น. สมควรแกเวลาใหทานเตรียมตัวเดินทางสูสนามบินเวียนนา 
18.25 น. นําทานออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA  Air เที่ยวบนิที่ BR062 
  
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ  
 
10.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ  โดยสวัสดิภาพ..  
 
**กรณีที่บางทานเดินทางตอไปตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทาง
แตละ กําหนดการเดินทางอกีครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสารสวนตัวของทาน เน่ืองจาก
รายการทัวรเปน รายการซีร่ีและไดมีการดําเนินการไวลวงหนาหลายเดือน เม่ือเปลี่ยน
ฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



 

 

รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ
อื่นๆ ทีไ่มคาดคิดหรอืมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร  และหากที่พักตามรายการไมได
รับการยืนยัน บรษัิทฯ ขอทําการเปลี่ยนโรงแรมที่พักในระดับเดียวกันหรือเมืองใกลเคียงให  
ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
 
 
อัตราคาเดินทาง  7 - 14 มี.ค.63 
 

Beautiful Bavaria 8 D 
(ออสเตรีย-เช็ค-เยอรมัน) 8 วัน / BR ราคารวมตั๋ว ราคาไมรวมตั๋ว 

ผูใหญ ทานละ 49,900 25,900 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 6,900 6,900 

 
**ราคานีร้วมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน** 
 
**ไมรวมคาบริการดานวีซาและคาบริการทานละ 3,500 บาท //  
คาทิปคนขบัและคาทปิหัวหนาทัวร ทานละ 1,800 บาท ชําระพรอมคาทัวรงวดสุดทาย ** 
 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํา้มัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บ
เพ่ิมเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 
  
หมายเหตุ 

 อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมตํา่กวา 25 ทาน  และจะตอง
ชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที 

 อัตราคาตั๋วโดยสารน้ีเปนอัตราราคาพิเศษ  ดังนั้นหากมีการออกตั๋วโดยสารแลวไมสามารถขอ
คืนเงินไดทุกกรณี 



 

 

 กรณีทานที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตั๋วโดยสารของทางบริษัททัวร  
กรุณาแจงลวงหนาเน่ืองจากมีการเกี่ยวของกับการย่ืนวีซา ซึ่งผูเดินทางไมสามารถย่ืนวีซา
พรอมคณะได  

 การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังน้ันจึงขอความรวมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสําหรับการย่ืนขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ ทั้งนี้เพ่ือเปนผลดีและความ
สะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวีซา 

 
อัตรานี้รวมบริการ 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบิน EVA Air เสนทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชั้น

ประหยัด 
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบ ุ(สองทานตอหน่ึงหอง) 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ, คาอาหารและเครื่องด่ืม, คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาบรกิารหัวหนาทัวรของบริษัทจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางในตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ํากวา 1 ป และผูใหญ

ที่อายุเกิน 75 ป กรมธรรมพ 500,000 บาท (เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรพบริษัทประกัน) 
(เฉพาะคารักษาพยาบาลเทาน้ัน ไมไดรวมถึงคาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ คาตั๋ว
โดยสาร, คาท่ีพัก, คาอาหาร หรืออ่ืนๆ ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) 

 คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึ่งเปน
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที ่15 พ.ย.2562 หากมเีพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามันหรือ
ภาษีใดๆ จะตองมกีารชําระเพ่ิมตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน   
 
อัตรานี้ไมรวมบริการ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกนและคาบริการดานการนัดหมายและเอกสาร ทานละ 3,500 บาท โดย

ชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือกอนคณะออกเดินทาง 



 

 

 คาทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหนาทัวรทีเ่ดินทางไป-กลับพรอมคณะ ทานละ 1,800 บาท โดย
ชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือกอนคณะออกเดินทาง 

 คาบรกิารและคาทิปพนักงานยกกระเป�าทุกแหง ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินของ
ทานดวยตัวทานเอง หรือหากตองการการบริการยกกระเป�าจะตองชาํระคาทิปตามที่โรงแรม
น้ันๆ เรียกเกบ็ 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคา
โทรศพัท คาซักรดีฯลฯ 

 คาอาหารหรือเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, คาบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับวีซา หรือ

อ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 
 คาน้ําด่ืมระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําด่ืมระหวางทัวร) 
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรายแรงในตางประเทศ

ที่นอกเหนือจากประกนัอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไวให ทานสามารถซื้อประกันเพ่ิมเติมได 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3% 
 
การชําระเงิน  
 ทางบรษิัทฯ จะขอเก็บเงินคามดัจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สําหรับ
การจองทัวร โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร สวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทาง
อยางนอย 21 วันทําการ มฉิะนั้นทางบรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําท้ังหมด 
 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิก 60-90 วันทําการ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินมัดจําคาตั๋วโดยสาร

ของทานน้ันๆ (เงื่อนไขคามัดจําตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ) 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 60 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินมดัจําทั้งหมด 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 30 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาทัวร

ทั้งหมด 



 

 

 หากผูโดยสารทานใดยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 20,000.- 
บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 

 หากผูโดยสารทานใดวซีาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนคามดัจํา  

 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนคาทัวรทั้งหมด  

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมทีพ่ักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมี
เหตุการณตางๆ เกดิขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรอื
หนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได  

o บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืน
เงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง

ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ

ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย ซึง่จะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
ตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 



 

 

o ทานที่มีอาการ แพอาหาร, มีปญหาดานสุขภาพหรือตองมีการใชยาเฉพาะ, รวมถึงทานที่
ตองการความชวยเหลือและการดูแลเปนพิเศษ อาทิ ทานท่ีตองใชวลีแชรตลอดการเดินทาง เปน
ตน ขอใหแจงทางบริษทัฯ ใหทราบลวงหนาต้ังแตเริ่มจองทัวร เน่ืองจากกฏทางดานการรักษา
ความปลอดภัย  ดานโภชนาการ ดานการบิน และดานการบริการ อาจจะไมไดรบัความสะดวก
สําหรับผูท่ีมีปญหาขางตน  

o ในประเทศตาง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่
ตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี 
ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรบัการ
ดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทัง้ป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวัน
เดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันทีค่ณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดงักลาวได 
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมน้ัน 
ๆ ตามเงื่อนไขราคาท่ีไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา หรอื 
เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได 
ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  

o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึง่เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป 
รานคาปดเปนสวนใหญ ดงัน้ันขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี



 

 

หองพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตยีงพับเสริม หรือ
อาจจะตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีทีม่ีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารในการขอวีซา  (โดยย่ืนขอวีซาที่สถานทูตออสเตรีย)   
ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 15 วัน 
- ผูย่ืนคํารองตองแสดงตัวและสแกนนิ้วมือ ณ วันนัดหมายย่ืนคํารองที่ศูนยย่ืน 
- วัน/เวลานัดหมายเปนไปตามกฏของสถานทูตและศูนยย่ืน 
- รูปถายหากไมไดมาตรฐาน ตองทําการถายใหมที่ศูนยย่ืน โดยผูย่ืนคํารองตองชําระเงินคา
ถายรูปดวยตนเอง 
- การถายสําเนาเอกสารใดๆ ผูย่ืนคํารองชําระเงินดวยตนเอง 
- ผูย่ืนคํารอง กรุณาสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางที่อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน  
พรอมกรอกขอมูลเบื้องตนสําหรับเพ่ือใชในการทํานัดหมาย กรณุากรอกขอมูลตามความ
เปนจริง พรอมเบอรโทร.ที่สามารถติดตอได ไมควรใชเบอรโทร.ผูแทน ยกเวน ผูย่ืนคํารอง
สูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ 
 

 
o หนังสอืเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน  
o โดยนับวันเร่ิมเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แต

หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่
กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวซีาอยางนอยไมตํ่ากวา 3 หนา   



 

 

o หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวตัิการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา  

o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกบับรษิัททัวร หากมีการ
สูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  

 
o รูปถายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร 

จํานวน 2 รูป เนนขนาดใบหนา  
- ฉากหลงัสีขาวเทาน้ัน เน่ืองจาก

สถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา 
(ไมควรสวมเสื้อสีขาว)   

- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบงัหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบ๊ิกอายส ** 
 

o สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณีเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 20 ป  
- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายไุมเกิน 20 ป และยังศกึษาอยูถงึแมมีบตัรประชาชนแลว ทางสถานทูตขอสําเนา

สูติบัตรดวยและกรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
o หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ  
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชือ่ 
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o สําเนาใบหยา กรณีทานที่หยาแลว  
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 



 

 

- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัท่ีทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) 
โดยมรีายละเอียดการวนัเร่ิมทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน พรอมระบวุันลาและ
ประเทศที่เดินทางตามรายการทัวร โดยเอกสารตองออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่วีซา 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัว
จริง) โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจบุัน, วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับหนวยงาน หรือ 
องคกร พรอมระบุวันลาและประเทศที่เดินทางตามรายการทัวร โดยเอกสารตองออกมาไม
เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซาพรอมใบลาและสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด 

- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรอื 
สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมเกนิ 3  เดือนนับจากวันยืน่
วีซา  

- กรณีทานที่เปนแมบาน   
 หากไมมอีาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทาํงานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดงความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคดัหนังสือช้ีแจงเกี่ยวกับความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน     

- กรณีทานที่วางงาน / ไมมีรายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการ
ทํางานและหลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปน
ลายลักษณอักษร ช้ีแจงการรบัรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสมัพันธ โดย
เบ้ืองตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด   (กรณีน้ีหากความสัมพันธไมสามารถ
สืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)   

- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศกึษา 
- ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปนนักเรียน หรือ นกัศึกษา จากโรงเรียนหรือ

จากสถาบัน  เปน 
 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน 
กรณีเปนเด็กเล็ก  
 



 

 

o หลักฐานการเงิน   
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงช่ือเจาของบัญช ีของธนาคารใดๆ ถาย

สําเนา ทุกหนายอนหลัง 6 เดือนและปรับสมุดอัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันนัดหมาย
ย่ืนวีซา พรอมสําเนาหนาบัญชีหนาแรกที่มีช่ือเจาของบัญชี  

- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ 
พรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจบุัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมบีางเดือนหายไป ขอใหออกเปน statement โดยออก
จากธนาคารยอนหลังไมตํ่ากวา 6 เดือนและปรบัยอดใหลาสุดไมตํ่ากวา 15 วันนบัจากวันนัด
หมายยื่นวีซา แตหากใช statement แลวยงัคงไมมีการเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอใหทํา
หนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษรช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษ ตามความเปนจรงิ อาทิ ไม
มีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดตดิตอธนาคารเปนระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแตละ
บุคคล เปนตน  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชนีอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบดวย อาทิ 
เชน บญัชีเงินฝากประจํา เปนตน 

- กรณีที่เดินทางเปนครอบครวั หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวซีา ตองออกหนังสือ
รับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวย  แตอยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา 
จะตองมีสําเนาสมุดบญัชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม 
หากมีการเงินในบัญชนีอย ฝ�ายท่ีมีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงินพรอม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช้ีแจงตอสถานทูตเปนลายลกัษณอักษรดวย 

 
*** สถานทูตไมรับบญัชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทาง
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา  

 
o กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา

ราง)  
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดจดหมาย

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายและยินดีชดเชย



 

 

คาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหาก
ไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา โดยบดิาจะตองคัดจดหมายยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปน
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบตุรดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับผูปกครองอ่ืนโดยระบคุวามสัมพันธและมีเอกสาร
ชี้แจงความสัมพันธแนบโดยมีเน้ือหายินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริง
จากอําเภอตนสงักัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก
บุตรดวย และจดหมายชี้แจงการรบัรองคาใชจายพรอมระบุความสัมพันธเปนภาษาอังกฤษ
จากบิดาและมารดา รวมถึงผูปกครองที่เดินทางไปดวยทานน้ันๆ 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 
*** การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจงสถานทูต ยกเลิกวซีาของทาน เน่ืองจากการขอวซีาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ 



 

 

***   เมื่อทานไดชําระเงินคามดัจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯที่ได
ระบุไวโดยทั้งหมด 

** กรณีมกีารขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบรษิัท
ทัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไม
สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานน้ันจะตองมายื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตาม
กําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทาง
ไปทองเท่ียวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก   

                
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการย่ืนขอวีซาเขายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไมเหมือนกับความเปนจริงหรือไมเหมือนกับตอนนําเอกสารสงย่ืน

คํารองขอวีซา ทางศนูยย่ืนหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการ
เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลในระบบออนไลน และเสียคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาใหม 
กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาทิ เกษียณ / แมบาน / อาชพีอิสระ /  

ไมไดศึกษาแลว / รอศึกษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรียบรอย 
(กรุณาใชแบบฟอรมนี้และกรอกเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือป�องกันความผิดพลาดในการสะกด

ตัวอักษรและเพ่ือใหเกิดความสะดวกตอการทําเอกสารออนไลนตอไป) 
 
1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอนแตงงาน 
(ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนป เกิด ................................................. 
วันออกหนังสอืเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 
 
2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตงงานจดทะเบียน    ......... แตงงานไมจดทะเบียน   ......... หยา   ......... หมาย 
 
3.   กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูสาม-ีภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 
      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 
 
4.  ที่อยูปจจุบันตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 
    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย ............................. 
     ที่อยูปจจุบันปจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบานใหเขียนวา As above (ภาษาอังกฤษ)....................................... 
 
 ................................................................................................................................................................ 
 
     รหัสไปรษณีย ...............................................     โทรศัพทบาน ................................................................... 
 โทรศัพทมอืถือ ................................................. อีเมลล ...........................................................................  
 



 

 

5.  ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจงดวยวา กิจการที่ทําน้ันเกี่ยวกับอะไร ดานใด ..................................................................................) 
 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจงลักษณะการงานและที่อยูทีท่ํางานใหชัดเจนเชนกัน)  
  ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 
 ............................................................................................................  รหัสไปรษณีย ............................. 
 ตําแหนงหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 โทรศัพท ............................................  หมายเลขตอภายใน (ถามี) ................................. 
     กรณีศึกษาอยู กรุณาแจงระดับช้ันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 
 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจงคณะและวิชาหลักที่ศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 
 
7.  ช่ือบุคคลที่รวมเดินทางไปดวย.......................................................................................................................... 
 
 ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมคร้ังน้ี (ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ทานเคยเดินทางเขายุโรปใน 3 ปที่ผานมาหรือไม    ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุวันที่) 
   ออกใหโดยสถานทูต.......................................ต้ังแตวันที่ ................. ถึงวันที่ ..........................  รวม ........... วัน 
   ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวมือหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย  
   กรณีที่ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวแลว กรุณาระบุวนัที่ ............................................................... 
 
9.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 
10.  ทานสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางดวยตัวทานเองหรือไม   ........ ตัวเอง   ......... มีผูสนับสนุนคาใชจาย 
(กรณีที่มีผูสนัสนุนคาใชจายใหระบุผูสนับสนุนคาใชจายของทานและระบุความสัมพันธและเดินทางดวยกันหรือไม) 
ผูสนับสนุนคาใชจายของทานคือ ......................................................................................................................... 
ความสัมพันธกับทาน ......................................................................................................................................... 
เดินทางดวยกันกับทานหรือไม   ........ เดินทางดวยกัน   ......... ไมไดเดินทางดวยกัน 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 


